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i 

प्रस्तावना 

नारद भक्ति सूत्र दवेर्षि नारदानी रचली आहते. दवेर्षि नारद भक्तिमार्गातील 

सवोत्कृष्ट आचार्ि मानले जातात. 

दवेर्षि नारद  रक्तचत 'नारद भक्ति सूत्र' च्र्ा ८४ सतू्राांमध्र्े भक्ति क्तवषर्क 

क्तवचार माांडले आहते. ते पुढीलप्रमाणे - 

भिीची व्याख्र्ा, महत्ता, लक्षण, साधन, भगवांताचे स्वरूप, भिीचे क्तनर्म, 

फळ इत्र्ादी क्तवषर्ी क्तवस्तारपूविक चचाि केली आह.े 

भक्ति ही भगवांता प्रक्तत परम प्रेमरूपा, अमृत स्वरूपा आह.े अन्र्ाश्रर्ाचा 

त्र्ाग करणे, भगवांताला आपली सवि कमे अपिण करणे, सविकामनाांचा त्र्ाग करणे, 

ही भिीची लक्षणे आहते. ज्ञानर्ुि भक्ति सवोत्तम आह.े भगवांताच्र्ा क्तवरहाने 

व्याकुळ होणे ह ेभिीचे क्तचह्न आह.े आदर्ि भिीचा दाखला म्हणून  ब्रजवासी 

गोक्तपकाांचा  उल्लेख केला आह.े  

थोडक्र्ात, प्रेमरूपा भिी ही सविश्रेष्ठ आह.े अन्र् कोणत्र्ाही मागािपेक्षा हा 

भक्तिमागि सहज, सुकर आह.े ह ेक्तसद्ध होते. 

र्ा ग्रांथाचे बहुत करून सवि भारतीर् भाषामध्र्े भाषाांतर झाले आह.े मराठीत 

सुद्धा र्ापूवी क्तववेचनासह भाषाांतर ल. रा. पाांगारकर र्ाांनी केले आह.े ते नक्कीच 

अभ्र्ासकाांसाठी उपर्ुि आह.े  र्ेथे केवळ सूत्राांचे मराठी भाषाांतर उपलब्ध व्हावे 

र्ा क्तवचाराने ह ेकार्ि हाती घेऊन पूणि केले आह.े 

नक्कीच कोणत्र्ाही पूविग्रहा क्तवना सूत्राांचा अभ्र्ास करणाऱ्र्ा वाचक, 

अभ्र्ासकाांना ह ेछोटेखानी पुस्तक आवडेल आक्तण उपर्ोगी ठरेल अर्ी आर्ा 

बाळगतो. श्रीरामापिणमस्तु |  

                                                                                  डॉ. नीलेर् जोर्ी, 

गणरे् चतथुी, २ सप्टेंबर, २०१८ 
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नारद भक्ति सतू्र 

प्रथमोऽध्यायः 

परभक्तिस्वरूपम ्

-------------------------------------------- 

१. अथातो भक्ििं  व्याख्यास्यामः । १ - १.०१ 

आता आम्ही भिीची व्याख्या करणार आहोत. 

२. सा त्वक्तस्मन ्परप्रमेरूपा । २ - १.०२ 

ती (भिी) परमेश्वराच्या ठिकाणी परम प्रेमस्वरूप (आह.े) 

३. अमतृस्वरूपा च । ३ - १.०३ 

आक्तण अमृतस्वरूप देखील (आह.े) 

४. यल्लब्धध्वा पमुान ्क्तसद्धो भवक्तत अमतृो भवक्तत तपृ्तो भवक्तत । ४ - १.०४ 

जी (भिी) क्तमळवून मनुष्य क्तसद्ध होतो, अमर होतो, (आक्तण) तृप्त होतो. 

५. यत्प्राप्य न ककक्तिद ्वाञ्छक्तत न शोचक्तत न द्वके्ति न रमत ेनोत्साही भवक्तत । 

१.०५ 

जी प्राप्त झाल्यामुळे मनुष्य कशाची इच्छा करत नाही, शोक करत नाही, द्वषे करत 

नाही, कशात आसि होत नाही आक्तण (काही भोग, क्तवलास क्तमळवण्यासािी) 

उत्साही होत नाही. 

६. यज्ज्ञात्वा मत्तो भवक्तत स्तब्धधो भवक्तत आत्मारामो भवक्तत । १.०६ 

क्तजला (भिीला) जाणून (मनुष्य) उन्मत्त होतो, स्वब्धध (शािंत) होतो (आक्तण) 

आत्माराम होतो. 
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७. सा न कामयमाना क्तनरोधरूपत्वात ्। १.०७ 

ती (प्रेमस्वरूपा भिी) क्तनरोधस्वरूप असल्यामुळे कामनायुि नाही. 

८. क्तनरोधस्त ुलोकवदेव्यापारन्यासः । १.०८ 

लौककक आक्तण वैकदक (अशा सवव) कमाांचा त्याग म्हणजे क्तनरोध होय. 

९. तक्तस्मन्ननन्यता तक्तद्वरोक्तधषदूासीनता च । १.०९ 

त्या परमेश्वराच्या ठिकाणी अनन्यभाव आक्तण त्या व्यक्ततठरि क्तवषयािंच्या बाबत 

उदासीनता म्हणजेही (क्तनरोध होय.) 

१०. अन्याश्रयाणािं त्यागोनन्यता । १.१० 

(परमेश्वराच्या क्तशवाय) अन्य कोणत्याही आश्रयाचा त्याग म्हणजे अनन्यता होय. 

११. लोकवदेेष ुतदनकूुलाचरणिं तक्तद्वरोक्तधषदूासीनता । १.११ 

परमेश्वराला अनुकूल लौककक आक्तण वैकदक कमे करणे हचे तद्व्यक्ततठरि क्तवषयािंच्या 

बाबतीत उदासीनता होय.  

१२. भवत ुक्तनश्चयदार्ढ्ावदधू्वां शास्त्ररक्षणम ्। १.१२ 

(परमेश्वर प्राप्ती हचे ध्येय असा) दढृक्तनश्चय करून त्यानुसार शास्त्र रक्षण करावे. 

१३. अन्यथा पाक्ततत्यशङ्कया । १.१३ 

अन्यथा पक्ततत होण्याची सिंभावना आह.े 

१४. लोकोऽक्तप तावदवे भोजनाकदव्यापारस्त्वाशरीरधारणावक्तध । १.१४ 

लौककक कमाांच्या बाबत असेच, पण भोजन इत्यादी कमे शरीर आह ेत्यापयांत 

चालतील.  
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१५. तल्लक्षणाक्तन वाच्यन्त ेनानामतभदेात ्। १.१५ 

क्तवक्तवध मताप्रमाणे भिीची लक्षणे सािंगू.  

१६. पूजाकदष्वनरुाग इक्तत पाराशयवः । १.१६ 

व्यास (पाराशयव) मते (भगविंताच्या) पूजा इत्यादीच्या ठिकाणी प्रेम म्हणजे भिी 

होय.   

१७. कथाकदक्तष्वक्तत गगवः । १.१७ 

गगावचायाांच्या मते, (भगविंताच्या) कथा इत्यादीच्या ठिकाणी प्रेम म्हणजे भिी 

होय. 

१८. आत्मरत्यक्तवरोधनेके्तत शाक्तण्लल्यः । १.१८ 

शािंक्तलल्य मते, आत्मरतीच्या अक्तवरोधी क्तवषयी प्रेम म्हणजे भिी होय. 

१९. नारदस्त ुतदर्पवताक्तखलाचारता तक्तद्वस्मरण ेपरमव्याकुलतके्तत । १.१९ 

पण नारदमुनीच्या मते, सवव कमाांना परमेश्वराला अपवण करणे आक्तण त्याचे क्तवस्मरण 

झाले तर परम व्याकुळता होणे भिी होय.  

२०. अस्त्यवेमवेम ्। १.२० 

ह ेअसेच आह.े 

२१. यथा व्रजगोक्तपकानाम ्। १.२१ 

जशी व्रज गोक्तपकािंची (भिी)  

२२. तत्राक्तप न माहात्म्यञानक्तवस्मतृ्यपवादः । १.२२ 

तेथेही (गोक्तपकािंच्या ठिकाणी) माहात्म्यञानाची (=श्रीकृष्ण परमात्मा आह ेयाची) 

क्तवस्मृती अपवादानेही आढळत नाही. 
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२३. तक्तद्वहीनिं जाराणाक्तमव । १.२३ 

त्याक्तवना (=परमेश्वराचे खरे स्वरूप न जाणल्याक्तवना) (असलेले प्रेम) जारप्रेमासमान 

(असते).   

२४. नास्त्यवे तक्तस्मन ्तत्सखुसुक्तखत्वम् । १.२४ 

कारण त्यामध्ये (जाराप्रेमामध्ये) क्तप्रयकराच्या सुख वाटणे ही क्तनरपेक्षता नसते. 

======================================= 
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क्तद्वतीयोऽध्यायः 

परभक्तिमहत्त्वम ्

----------------------------------------- 

२५. सा त ुकमवञानयोगभे्योऽप्यक्तधकतरा । २.०१ 

ती (प्रेमरूपा भिी) कमव, ञान आक्तण योगाहूनही श्रेष्ठ आह.े 

२६. फलरूपत्त्वात ्। २.०२ 

कारण ( ती भिी) फलरूपा आह.े 

२७. ईश्वरस्याप्यक्तभमानद्वके्तषत्वात ्दनै्यक्तप्रयत्वात ्च । २.०३ 

ईश्वरालाही अक्तभमानाचा द्वषे आक्तण दनै्य क्तप्रय आह.े  

२८. तस्याः ञानमवे साधनक्तमत्यकेे । २.०४ 

क्ततचे (भिीचे) साधन ञानच आहे, असे काहींचे मत आह.े 

२९. अन्योन्याश्रयत्वक्तमत्यन्य े। २.०५ 

(ञान व भिी) एकमेकािंवर आक्तश्रत आहते, असे काहींचे मत आहे.  

३०. स्वयिं फलरूपतके्तत ब्रह्मकुमारः । २.०६ 

ब्रह्मकुमाराच्या मते, (भिी) स्वतः फलरूप आह.े  

३१. राजगहृभोजनाकदष ुतथवै दिृत्वात् । २.०७ 

राजवाला व भोजन इत्यादी ठिकाणी असेच कदसते. 
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३२. न तेन राजा पठरतोषः क्षुच्छाक्तन्तवाव । २.०८ 

त्याने (=म्हणजे केवळ राजवाला व भोजनाच्या कल्पनेने) राजा आनिंकदत होत नाही 

ककिं वा भूक शािंत होत नाही.  

३३. तस्मात ्सवै ग्राह्या ममुुक्षकु्तभः । २.०९ 

म्हणून मोक्ष क्तमळवू इक्तच्छणाऱ्यासािी भिी ग्रहण करण्यास योग्य आह.े 

================================== 
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ततृीयोऽध्यायः 

भक्तिसाधनाक्तन 

---------------------------------------- 

३४. तस्याः साधनाक्तन गायन्त्याचायावः । ३.०१ 

आचायव क्ततची (भिीची) साधने सािंगतात. 

३५. तत्त ुक्तवषयत्यागात् सङ्गत्यागात ्च । ३.०२ 

ती (भिीची साधने) क्तवषयत्याग आक्तण सिंगत्याग 

३६. अव्यावतृ्तभजनात ्। ३.०३ 

अखिंलनामस्मरण भजन 

३७. लोकेऽक्तप भगवद्गणुश्रवणकीतवनात ्। ३.०४ 

लौककक जीवनातसुद्धा भगवद्गुण श्रवण व कीतवन (भिीची साधने आहते.) 

३८. मुख्यतस्त ुमहत्कृपयवै भगवत्कृपालशेाद ्वा । ३.०५ 

परिंतु मुख्यतः महापुरुषािंच्या कृपेने अथवा भगवत्कृपा मात्रानेच (भिीची प्राप्ती 

होते).  

३९. महत्सङ्गस्त ुदलुवभोऽगम्योऽमोघश्च । ३.०६ 

परिंतु महापुरुषािंचा सिंग दलुवभ, अगम्य आक्तण अमोघ (आह.े) 

४०. लभ्यतऽेक्तप तत्कृपयवै । ३.०७ 

त्याच्या (भगविंताच्या) कृपेनेच (महापुरुषािंचा) सिंग प्राप्त होतो. 

४१. तक्स्मिंस्तज्जने भदेाभावात ्। ३.०८ 

(कारण) तो (भगविंत) आक्तण त्याचे भि (सिंत, महापुरुष) यािंच्यात अभेद आह.े 
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४२. तदवे साध्यतािं तदवे साध्यताम् । ३.०९ 

म्हणून तीच (भगवत्कृपा) क्तमळवावी.  

४३. दसु्सङ्गः सववथवै त्याज्ज्यः । ३.१० 

दिु सिंगतीचा सववथा त्याग करावा. 

४४. कामक्रोधमोहस्मृक्ततभ्रिंशबुक्तद्धनाशसववनाशकारणत्वात ्। ३.११ 

(दिु सिंगती) काम, क्रोध, मोह, स्मृक्ततभ्रिंश, बुक्तद्धनाश, सववस्व नाशास कारणीभूत 

आह.े  

४५. तरङ्गाक्तयता अपीम ेसङ्गात ्समदु्रायन्त े। ३.१२ 

ह े(काम, क्रोध इत्यादी) लाटािंप्रमाणे येऊन दिु सिंगतीमुळे समुद्रासमान (रौद्ररूपी) 

होतात. 

४६. कस्तरक्तत कस्तरक्तत मायाम ्यः सङ्गिं त्यजक्तत यो महानभुाविं सवेत े

क्तनमवमो भवक्तत । ३.१३ 

कोण तरुन जातो, कोण ही माया तरून जातो? जो सिंगत्याग करतो, जो 

सिंतसज्जनािंची सेवा करतो आक्तण जो ममतारक्तहत होतो.    

४७. यो क्तवक्तविस्थानिं सवेत ेयो लोकबन्धमनु्मूलयक्तत क्तनस्त्रैगणु्यो भवक्तत 

योगक्षेमिं त्यजक्तत । ३.१४ 

जो क्तनजवन स्थानी राहतो, जो लौककक बिंधनािंना तोलतो, क्तत्रगुणातीत होतो, 

योगक्षेमाचा त्याग करतो.  

४८. यः कमवफलिं त्यजक्तत कमावक्तण सिंन्यस्स्यक्तत ततो क्तनद्ववन्द्वो भवक्तत । ३.१५ 

जो कमवफळाचा त्याग करतो,  कमाांचाही सिंन्यास घेतो तेव्हा द्विंद्व रक्तहत होतो.  
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४९. यो वदेानक्तप सिंन्यस्यक्तत केवलमक्तवक्तच्छन्नानरुागिं लभते । ३.१६ 

जो वेदािंचा सिंन्यास घेतो तोच केवळ अखिंल भगवत्प्रेम प्राप्त करतो. 

५०. स तरक्तत स तरक्तत स लोकािंस्तारयक्तत । ३.१७ 

तोच (ही माया) तरतो आक्तण लोकािंनाही तारतो. 

======================================== 
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चतथुोऽध्यायः 

प्रेमक्तनववचनम ्

--------------------------------------- 

५१. अक्तनववचनीयिं प्रेमस्वरूपम ्। ४.०१ 

प्रेमाचे स्वरूप अक्तनववचनीय (बोलून दाखवणे किीण) आह.े 

५२. मकूास्वादनवत ्। ४.०२ 

ह ेमुक्याने गोल पदाथावचा आस्वादासारखे आह.े 

५३. प्रकाशते क्वाक्तप पात्र े। ४.०३ 

पण एखाद्या पात्र व्यिीच्या ठिकाणी (प्रेमरूपा भिी) प्रकाक्तशत होते. 

५४. गुणरक्तहतिं कामनारक्तहतिं प्रक्ततक्षणवधवमानिं अक्तवक्तच्छन्निं सकू्ष्मतरिं 

अनभुवरूपम ्। ४.०४ 

ह ेप्रेम गुणरक्तहत, कामनारक्तहत, प्रत्येक क्षणी वाढत जाणारे, अखिंल, अत्यिंत सूक्ष्म, 

अनुभवरूप असते. 

५५. तत्प्राप्य तदवेावलोकक्तत तदवे शणृोक्तत तदवे भाषयक्तत तदवे क्तचन्तयक्तत 

। ४.०५ 

ते (प्रेम) क्तमळताच (पे्रमी भि) त्यालाच (पे्रमालाच) पाहत राहतो, त्यालाच ऐकतो, 

त्याचेच वणवन करतो, त्याचेच क्चिंतन करतो.  

५६. गौणी क्तत्रधा गणुभदेाद ्आतावकदभदेाद ्वा । ४.०६ 

गौणी (भिी) गुणभेदाने अथवा आतव1 इत्यादी भेदाने तीन प्रकारची असते. 

                                                           
1 आर्त, जिज्ञासू, अर्ातर्ी, ज्ञानी हे आर्ातदि-भेि होय. Cf. चरु्र्वतधा भिन्र् ेमाां िनााः सुकृतर्नोऽिुतन । 

आर्ो जिज्ञासुरर्ातर्ी ज्ञानी च भरर्र्तभ ॥भ.गी. ७-१६॥  
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५७. उत्तरस्मादतु्तरस्मात ्पवूव पवूाव श्रेयाय भवक्तत । ४.०७ 

उत्तर-उत्तर (पुढे-पुढे वणवन केलेल्या भिी)पेक्षा पूवव-पूवीची भिी कल्याणकारी 

आह.े 

५८. अन्यस्मात ्सौलभिं भिौ । ४.०८ 

अन्य कशाहीपेक्षा भिी सुलभ आह.े 

५९. प्रमाणान्तरस्यानपके्षत्वात ्स्वयिं प्रमाणत्वात ्। ४.०९ 

भिी स्वतःच प्रमाणस्वरूप आहे, क्ततला अन्य प्रमाणाची आवश्यकता नाही. 

६०. शाक्तन्तरूपात् परमानन्दरूपाच्च । ४.१० 

(भिी) शािंक्ततरूप आक्तण परमानिंदरूप आह.े 

६१. लोकहानौ क्तचन्ता न कायाव क्तनवेकदतात्मलोकवदेत्वात् । ४.११ 

लौककक कमावबाबत क्चिंता करू नये; कारण (त्याची) लौककक व वैकदक सववच कमे 

भगविंताला अपवण केलेली असतात. 

६२. न तक्तत्सद्धौ लोकव्यवहारो हयेः ककन्त ुफलत्यागः तत्साधनिं च । ४.१२ 

जोपयांत (भिी) क्तसद्ध होत नाही, तोपयांत लोकव्यवहाराचा त्याग करू नये; पण 

(क्तनष्कामभावनेने) फलत्याग करून (भिीची) साधना चालू िेवावी. 

६३. स्त्रीधननाक्तस्तकचठरत्रिं2 न श्रवणीयम ्। ४.१३ 

स्त्री, पैसा आक्तण नाक्तस्तक कथा याक्तवषयी ऐकू नये. 

 

                                                           
2 पाठभेि-स्त्रीधननाजस्त्र्कवैररचरररां....गीर्ापे्रस,ना.भ.सू.६३, प.ृ१३ 
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६४. अक्तभमानदम्भाकदकिं  त्याज्ज्यम ्। ४.१४ 

अक्तभमान, दिंभ, इत्यादींचा त्याग करावा. 

६५. तदर्पवताक्तखलाचारः सन् कामक्रोधाक्तभमानाकदकिं  तक्तस्मन्नवे करणीयम ्। 

४.१५ 

सवव कमे भगविंताला अपवण करून ( यदा कदाक्तचत) काम, क्रोध, अक्तभमान, इत्यादी 

(उत्पन्न झालेच तर) सुद्धा (भगविंताच्या) त्याच्याच ठिकाणी करावेत.  

६६. क्तत्ररूपभङ्गपवूवकम ्क्तनत्यदास्यक्तनत्यकान्ताभजनात्मकिं  प्रेम कायां प्रेमवै 

कायवम ्। ४.१६ 

तीन (स्वामी, सेवक, सेवा)3 रूपािंचा भिंग करून क्तनत्य दासभिीने4 अथवा 

कािंताभिीने प्रेमच करावे, प्रेमच करावे. 

==================================== 

 

 

 

 

 

                                                           
3 याशिवाय भज्य अर्ातर् िेव, भक्र् आणि भक्र्ी या र्ीन रूपाांचा त्याग अर्ातर् त्ररपुटीचा भांग करावा. 
4 िासभक्र्ी श्रीरामभक्र् हनुमानासमान, आणि काांर्ाभक्र्ी श्रीलक्ष्मी वा गोर्पकाांसारखी.  
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पिमोऽध्यायः 

मुख्यभक्तिमक्तहमा 

------------------------------------- 

६७. भिा एकाक्तन्तनो मखु्याः । ५.०१ 

एकक्तनष्ठ (भिच) मुख्य भि आहते. 

६८. कण्िावरोधरोमिाश्रुक्तभः परस्परिं लपमानाः पावयक्तन्त कुलाक्तन पृक्तथवीं 

च । ५.०२ 

किं ि दाटून आलेले, अिंगावर रोमािंच असलेले, एकामेकािंशी सिंभाषण करणारे, असे 

भि स्वतःच्या कुळाबरोबर या पृथ्वीलाही पावन करतात. 

६९. तीथीकुववक्तन्त तीथावक्तन सकुमीकुववक्तन्त कमावक्तण सच्छास्त्रीकुववक्तन्त 

शास्त्राक्तण । ५.०३ 

असे भि तीथवक्षेत्रािंना सुतीथव, कमाांना सुकमव आक्तण शास्त्रािंना सत्-शास्त्र करतात.   

७०. तन्मयाः । ५.०४ 

(कारण) ते तन्मय असतात. 

७१. मोदन्त ेक्तपतरो नृत्यक्तन्त दवेताः सनाथा चयेिं भभूववक्तत । ५.०५ 

(त्यािंचे) क्तपतरगण आनिंकदत होतात, दवेता नाचू लागतात आक्तण ही पृथ्वी सनाथ 

होते. 

७२. नाक्तस्त तषे ुजाक्ततक्तवद्यारूपकुलधनकक्रयाकदभदेः । ५.०६ 

त्यािंच्यामध्ये जाती, क्तवद्या, रूप, कुळ, पैसा आक्तण कक्रया इत्यादी भेद नसतात. 
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७३. यतस्तदीयाः । ५.०७ 

कारण ते (भिगण) त्याचे (भगविंताचे) झालेले असतात. 

७४. वादो नावलम्ब्धयः । ५.०८ 

(भिािंनी) वाद-क्तववाद करू नये. 

७५. बाहुल्यावकाशत्वाद ्अक्तनयतत्त्वाच्च । ५.०९ 

(कारण वाद-क्तववादात) पुष्कळ गोिीना (शब्धद-अपशब्धद, मारामारी इ..) जागा 

असते आक्तण त्यात (कोणतेही) क्तनयम राहत नाहीत.  

७६. भक्तिशास्त्राक्तण मननीयाक्तन तददु्बोधकमावक्तण करणीयाक्तन । ५.१९ 

(पे्रमस्वरूप भिीच्या प्राप्तीसािी) भक्तिशास्त्राचे मनन केले पाक्तहजे, भिीचीच वृद्धी 

होईल अशी कमे केली पाक्तहजेत. 

७७. सुखदःुखेच्छालाभाकदत्यिे काल ेप्रतीक्ष्यमाणे क्षणाधवमक्तप व्यथां न नयेम ्

। ५.११ 

सुख, दःुख, इच्छा, लाभ इत्यादींचा (पूणव) त्याग होईल अशा काळाची वाट पाहत 

एक क्षणही व्यथव घालवू नये. 

७८. अक्हिंसासत्यशौचदयाक्तस्तक्याकदचठरत्राक्तण पठरपालनीयाक्तन । ५.१२ 

अक्हिंसा, सत्य, शौच, दया, आक्तस्तकता इत्यादी सदाचारािंचे पालन केले पाक्तहजे. 

७९. सववदा सववभावने क्तनक्तश्चन्तभैवगवानवे भजनीयः । ५.१३ 

सववदा सववभावाने क्तनक्श्चिंत होऊन केवळ भगविंताचेच भजन केले पाक्तहजे. 
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८०. सङ्कीत्यवमानः5 शीघ्रमवेाक्तवभववत्यनभुावयक्तत भिान ्। ५.१४ 

सतत सिंकीतवन केल्यावर भगविंत शीघ्रतेने प्रकट होतात आक्तण भिािंना आपला 

अनुभव दतेात. 

८१. क्तत्रसत्यस्य6 भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी । ५.१५ 

क्ततन्ही सत्यािंमध्ये भिीच श्रेष्ठ आहे, भिीच श्रेष्ठ आह.े   

८२. गुणमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूजासक्ति-स्मरणासक्ति-दास्यासक्ति-

सख्यासक्ति-वात्सल्यसक्ति-कान्तासक्ति-आत्मक्तनवदेनासक्ति-तन्मयतासक्ति-

परमक्तवरहासक्ति-रूपा एकधा अक्तप एकादशधा भवक्तत । ५.१६ 

(ही पे्रमरूपा भिी) १. गुणमाहात्म्यासक्ति २. रूपासक्ति ३. पूजासक्ति ४. 

स्मरणासक्ति ५. दास्यासक्ति ६. सख्यासक्ति ७. वात्सल्यसक्ति ८. कान्तासक्ति ९. 

आत्मक्तनवेदनासक्ति १०. तन्मयतासक्ति ११. परमक्तवरहासक्ति रूप ११ प्रकारची 

आह.े 

८३. इत्यवेिं वदक्तन्त जनजल्पक्तनभवयाः एकमताः कुमार-व्यास-शकु-शाक्तण्लल्य-

गगव-क्तवष्ण-ुकौक्तण्लण्य-शषेोद्धवारुक्तण-बक्तल-हनुमद-्क्तवभीषणादयो 

भक्त्याचायावः । ५.१७ 

असे कुमार (सनत्कुमार), वेदव्यास, शुकदवे, शािंक्तलल्य, गगव, क्तवष्ण,ू कौक्तण्लण्य, शेष, 

उद्धव, आरुणी, बली, हनुमान, क्तवभीषण इत्यादी भक्तिमागावचे आचायवगण लोक 

क्निंदा वा स्तुतीचे भय न बाळगता एकमताने सािंगतात.  

                                                           
5 पाठभेि- स कीत्यतमानाः ...गीर्ापे्रस,ना.भ.सू.८०, प.ृक्र.१६ 
6 काक्तयक, वाक्तचक, मानक्तसक ह ेतीन प्रकार. अथवा वतवमान, भूत, भक्तवष्य या क्तत्रकालाबाक्तधत सत्य  
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८४. य इदिं नारदप्रोििं  क्तशवानशुासनिं7 क्तवश्वक्तसक्तत श्रद्धत ेस भक्तिमान्भवक्तत 

सः प्रिेिं लभत ेसः प्रिेिं लभत े। ५.१८ 

ह ेनारदमुनीने सािंक्तगतलेल्या क्तशवानुशासनावर क्तवश्वास िेवतात, श्रद्धा िेवतात, 

त्यािंनाच वािंक्तछत क्तमळते क्तन कृताथव होतात. 

अशा प्रकारे नारद भिी सूत्र पूणव झाली. 

|| शुभिं भवतु || 

==================================================

=========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 क्तशवानुशासन म्हणजे क्तशव=कल्याण; कल्याणाचा उपदशे, ककिं वा क्तशव म्हणजे शिंकर अथावत आद्यशिंकराचायव त्यािंचा हा उपदशे होय. 

कारण ते आद्य भि, आद्य वैष्णव आक्तण म्हणूनच आद्य गुरुही.  



17 
 

पठरक्तशि  

1. सतू्रसचूी 

सतू्रसचूी  

सतू्र सतू्र क्र. अध्याय-स.ूक्र. प.ृक्र. 

अथातो भक्ििं  व्याख्यास्यामः । १ १.०१ १ 

अक्तनववचनीयिं प्रमेस्वरूपम ्। ५१ ४.०१ १० 

अन्य मात ्सौलभिं भिौ । ५८ ४.०८ ११ 

अन्यथा पाक्ततत्यशङ्कया । १३ १.१३ २ 

अन्याश्रयाणािं त्यागोनन्यता । १० १.१० २ 

अन्योन्याश्रयत्वक्तमत्यन्य े। २९ २.०५ ५ 

अक्तभमानदम्भाकदकिं  त्याज्ज्यम ्। ६४ ४.१४ १२ 

अमतृस्वरूपा च । ३ १.०३ १ 

अव्यावतृ्तभजनात ्। ३६ ३.०३ ७ 

अस्त्यवेमवेम ्। २० १.२० ३ 

अक्हिंसासत्यशौचदयाक्तस्तक्याकदचठरत्राक्तण 

पठरपालनीयाक्तन । ७८ ५.१२ १४ 

आत्मरत्यक्तवरोधनेके्तत शाक्तण्लल्यः । १८ १.१८ ३ 

इत्यवेिं वदक्तन्त जनजल्पक्तनभवयाः एकमताः कुमार-व्यास-

शकु-शाक्तण्लल्य-गगव-क्तवष्ण-ुकौक्तण्लण्य-शषेोद्धवारुक्तण-

बक्तल-हनमुद-्क्तवभीषणादयो भक्त्याचायावः । ८३ ५.१७ १५ 

ईश्वरस्याप्यक्तभमानद्वके्तषत्वात ्दनै्यक्तप्रयत्वात ्च । २७ २.०३ ५ 

उत्तरस्मादतु्तरस्मात ्पवूव पवूाव श्रयेाय भवक्तत । ५७ ४.०७ ११ 

कण्िावरोधरोमिाश्रकु्तभः परस्परिं लपमानाः पावयक्तन्त 

कुलाक्तन पकृ्तथवीं च । ६८ ५.०२ १३ 

कथाकदक्तष्वक्तत गगवः । १७ १.१७ ३ 

कस्तरक्तत कस्तरक्तत मायाम ्यः सङ्गिं त्यजक्तत यो 

महानभुाविं सवेत ेक्तनमवमो भवक्तत । ४६ ३.१३ ८ 

कामक्रोधमोहस्मकृ्ततभ्रिंशबकु्तद्धनाशकारणत्वात ्। ४४ ३.११ ८ 

गणुमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पजूासक्ति-स्मरणासक्ति-

दास्यासक्ति-सख्यासक्ति-वात्सल्यसक्ति-कान्तासक्ति-

आत्मक्तनवदेनासक्ति-तन्मयतासक्ति-परमक्तवरहासक्ति-रूपा 

एकधा अक्तप एकादशधा भवक्तत । ८२ ५.१६ १५ 
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गणुरक्तहतिं कामनारक्तहतिं प्रक्ततक्षणवधवमानिं अक्तवक्तच्छन्निं 

सकू्ष्मतरिं अनभुवरूपम ्। ५४ ४.०४ १० 

गौणी क्तत्रधा गणुभदेाद ्आतावकदभदेाद ्वा । ५६ ४.०६ १० 

तत्त ुक्तवषयत्यागात ्सङ्गत्यागात ्च । ३५ ३.०२ ७ 

तत्प्राप्य तदवेावलोकक्तत तदवे शणृोक्तत तदवे भाषयक्तत 

तदवे क्तचन्तयक्तत । ५५ ४.०५ १० 

तत्राक्तप न माहात्म्यञानक्तवस्मृत्यपवादः । २२ १.२२ ३ 

तदर्पवताक्तखलाचारः सन ्कामक्रोधाक्तभमानाकदकिं  

तक्तस्मन्नवे करणीयम ्। ६५ ४.१५ १२ 

तदवे साध्यतािं तदवे साध्यताम ्। ४२ ३.०९ ८ 

तक्तद्वहीनिं जाराणाक्तमव । २३ १.२३ ४ 

तन्मयाः । ७० ५.०४ १३ 

तरङ्गाक्तयता अपीम ेसङ्गात ्समदु्रायन्त े। ४५ ३.१२ ८ 

तल्लक्षणाक्तन वाच्यन्त ेनानामतभदेात ्। १५ १.१५ ३ 

तस्मात ्सवै ग्राह्या ममुकु्षकु्तभः । ३३ २.०९ ६ 

तक्तस्मन्ननन्यता तक्तद्वरोक्तधषदूासीनता च । ९ १.०९ २ 

तक्स्मिंस्तज्जन ेभदेाभावात ्। ४१ ३.०८ ७ 

तस्याः ञानमवे साधनक्तमत्यकेे । २८ २.०४ ५ 

तस्याः साधनाक्तन गायन्त्याचायावः । ३४ ३.०१ ७ 

तीथीकुववक्तन्त तीथावक्तन सकुमी कुववक्तन्त कमावक्तण 

सच्छास्त्रीकुववक्तन्त शास्त्राक्तण । ६९ ५.०३ १३ 

क्तत्ररूपभङ्गपवूवकम ्क्तनत्यदास्यक्तनत्यकान्ताभजनात्मकिं  

प्रमे कायां प्रमेवै कायवम ्। ६६ ४.१६ १२ 

क्तत्रसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी । ८१ ५.१५ १५ 

दसु्सङ्गः सववथवै त्याज्ज्यः । ४३ ३.१० ८ 

न तक्तत्सद्धौ लोकव्यवहारो हयेः ककन्त ुफलत्यागः 

तत्साधनिं च । ६२ ४.१२ ११ 

न तेन राजा पठरतोषः क्षचु्छाक्तन्तवाव । ३२ २.०८ ६ 

नारदस्त ुतदर्पवताक्तखलाचारता तक्तद्वस्मरण े

परमव्याकुलतके्तत । १९ १.१९ ३ 

नाक्तस्त तषे ुजाक्ततक्तवद्यारूपकुलधनकक्रयाकद भदेः । ७२ ५.०६ १३ 

नास्त्यवे तक्तस्मन ्तत्सखुसकु्तखत्वम् । २४ १.२४ ४ 

क्तनरोधस्त ुलोकवदेव्यापारन्यासः । ८ १.०८ २ 
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पजूाकदष्वनरुाग इक्तत पाराशयवः । १६ १.१६ ३ 

प्रकाशत ेक्वाक्तप पात्र े। ५३ ४.०३ १० 

प्रमाणान्तरस्यानपके्षत्वात ्स्वयिं प्रमाणत्वात ्। ५९ ४.०९ ११ 

फलरूपत्त्वात ्। २६ २.०२ ५ 

बाहुल्यावकाशत्वाद ्अक्तनयतत्त्वाच्च । ७५ ५.०९ १४ 

भिा एकाक्तन्तनो मखु्याः । ६७ ५.०१ १३ 

भक्तिशास्त्राक्तण मननीयाक्तन तददु्बोधकमावक्तण करणीयाक्तन । ७६ ५.१९ १४ 

भवत ुक्तनश्चयदार्ढ्ावदधू्वां शास्त्ररक्षणम ्। १२ १.१२ २ 

महत्सङ्गस्त ुदलुवभोऽगम्योऽमोघश्च । ३९ ३.०६ ७ 

मखु्यतस्त ुमहत्कृपयवै भगवत्कृपालशेाद ्वा । ३८ ३.०५ ७ 

मकूास्वादनवत ्। ५२ ४.०२ १० 

मोदन्त ेक्तपतरो नतृ्यक्तन्त दवेताः सनाथा चयेिं भभूववक्तत । ७१ ५.०५ १३ 

य इदिं नारदप्रोििं  क्तशवानशुासनिं क्तवश्वक्तसक्तत श्रद्धत ेस 

भक्तिमान ्भवक्तत सः प्रिेिं लभत ेसः प्रिेिं लभत े। ८४ ५.१८ १६ 

यः कमवफलिं त्यजक्तत कमावक्तण सिंन्यस्स्यक्तत ततो क्तनद्ववन्द्वो 

भवक्तत । ४८ ३.१५ ८ 

यज्ज्ञात्वा मत्तो भवक्तत स्तब्धधो भवक्तत आत्मारामो भवक्तत 

। ६ १.०६ १ 

यतस्तदीयाः । ७३ ५.०७ १४ 

यत्प्राप्य न ककक्तिद ्वाञ्छक्तत न शोचक्तत न द्वके्ति न रमत े

नोत्साही भवक्तत । ५ १.०५ १ 

यथा व्रजगोक्तपकानाम ्। २१ १.२१ ३ 

यल्लब्धध्वा पमुान ्क्तसद्धो भवक्तत अमतृो भवक्तत तपृ्तो भवक्तत 

। ४ १.०४ १ 

यो क्तवक्तविस्थानिं सवेत ेयो लोकबन्धमनु्मलूयक्तत 

क्तनस्त्रगैणु्यो भवक्तत योगक्षमेिं त्यजक्तत । ४७ ३.१४ ८ 

यो वदेानक्तप सिंन्यस्यक्तत केवलमक्तवक्तच्छन्नानरुागिं लभत े। ४९ ३.१६ ९ 

राजगहृभोजनाकदष ुतथवै दिृत्वात ्। ३१ २.०७ ५ 

लभ्यतऽेक्तप तत्कृपयवै । ४० ३.०७ ७ 

लोकवदेषे ुतदनकूुलाचरणिं तक्तद्वरोक्तधषदूासीनता । ११ १.११ २ 

लोकहानौ क्तचन्ता न कायाव क्तनवकेदतात्मलोकवदेत्वात ्। ६१ ४.११ ११ 

लोकेऽक्तप भगवद्गणुश्रवणकीतवनात ्। ३७ ३.०४ ७ 
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लोकोऽक्तप तावदवे भोजनाकद 

व्यापारस्त्वाशरीरधारणावक्तध । १४ १.१४ २ 

वादो नावलम्ब्धयः । ७४ ५.०८ १४ 

शाक्तन्तरूपात ्परमानन्दरूपाच्च । ६० ४.१० ११ 

स तरक्तत स तरक्तत स लोकािंस्तारयक्तत । ५० ३.१७ ९ 

सङ्कीत्यवमानः शीघ्रमवेाक्तवभववत्यनभुावयक्तत भिान ्। ८० ५.१४ १५ 

सववदा सववभावने क्तनक्तश्चन्तभैवगवानवे भजनीयः । ७९ ५.१३ १४ 

सा त ुकमवञानयोगेभ्योऽप्यक्तधकतरा । २५ २.०१ ५ 

सा त्वक्तस्मन ्परप्रमेरूपा । २ १.०२ १ 

सा न कामयमाना क्तनरोधरूपत्वात ्। ७ १.०७ २ 

सखुदःुखचे्छालाभाकदत्यिे काल ेप्रतीक्ष्यमाण ेक्षणाधवमक्तप 

व्यथां न नयेम ्। ७७ ५.११ १४ 

स्त्रीधननाक्तस्तकचठरत्रिं न श्रवणीयम ्। ६३ ४.१३ ११ 

स्वयिं फलरूपतके्तत ब्रह्मकुमारः । ३० २.०६ ५ 
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